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Toruń, May 10-13, 2015 
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Komunikat nr 2 
Toruń, 2 kwietnia 2015 

 

Szanowni Państwo Wykładowcy, 
 
Szybkimi krokami zbliża się termin naszej konferencji „Ethics in Science & Life” (Toruń, 
10-13 maja 2015 r.). Z uwagi na wymogi przygotowań organizacyjnych prosilibyśmy o 
rychłe potwierdzenie swojego uczestnictwa oraz wskazania dat do rezerwacji hotelu za 
pośrednictwem linku http://www.humboldt-etyka.umk.pl/zakwaterowanie.html 
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie tych dat przed poniedziałkiem 13 kwietnia. 
 
W terminie do 25 kwietnia otrzymają Państwo szczegółowe informacje odnośnie miejsca 
zakwaterowania (będzie to raczej na pewno hotel miejsca obrad). 
 
Konferencja rozpocznie się w niedzielę 10 maja 2015 r. po południu i zakończy się 
obiadem we środę 13 maja. Ramowy program konferencji zamieszczony jest na naszej 
stronie internetowej www.humboldt-etyka.umk.pl. Wkrótce zamieścimy tam także 
program szczegółowy. 
 
W przypadku niemożności przybycia na konferencję prosimy o niezwłoczne 
powiadomienie nas o tym fakcie pod adresem mailowym Humboldt.etyka@gmail.com, 
ale nie później niż do piątku 8 maja do godz. 13.00. 
 
 
Prosilibyśmy także o dostarczenie nam w ciągu najbliższych kilku dni: 
 
a) krótkiego abstraktu wykładu (tytuł, nazwisko autora oraz tekst nie dłuższy niż pół 

strony w języku wykładu) 
b) zdjęcia 
c) krótkiej autoprezentacji (5-7 linijek) selfprezentation: Name, affiliation, position, 

scientific interest, most important achievements, publications, prizes, etc, etc 
 
Te trzy elementy zostaną wydrukowane w materiałach i z uwagi na sztywny termin 
oddania materiałów do wydawnictwa bardzo prosimy, aby zechcieli je nam Państwo 
nadesłać niezwłocznie, ale nie później niż do poniedziałku 13 kwietnia 2015. 
 
Państwa, którzy występują wyłacznie w panelach dyskusyjnych prosimy o nadesłanie  
tylko zdjęcia i autoprezentacji.  
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Te zbiory proszę nazwać odpowiednio:  
Nazwisko_abstrakt  
Nazwisko_photo,  
Nazwisko_Selfprezentation 
 
i przesłać je na adres Humboldt.etyka@gmail.com 
 
 
 
Ponieważ w dniu 10 maja 2015 r. odbywać się będą w Polsce wybory prezydenckie to 
przypominamy o możliwości zagłosowania poza stałym miejscem zamieszkania. W 
takim przypadku należy pobrać ze Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta 
stosowne zaświadczenie o prawie głosu. 
 
Do zobaczenia w Toruniu! 
 
Komitet Organizacyjny 
Ethics in Science & Life 
Toruń, 10-13 maja 2015 r. 
 
 
Prof. Marian Jaskuła 
wiceprzewodniczacy 
 
 
Kontakt: 
Humboldt.etyka@gmail.com 
www.humboldt-etyka.umk.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adres komitetu organizacyjnego:  

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

ul. Gagarina 7,  87-100 Toruń, tel. (56) 6114308, tel/fax (56) 6114837 

www.humboldt-etyka@umk.pl,   Email: Humboldt.etyka@gmail.com 

 

Konto bankowe: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP 525-10-51-977,   

Bank BGŻ, Konto numer 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 
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